
BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pa-
da Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Metodologi penelitian tugas akhir



3.1 Perumusan Masalah
Perumusan masalah mengenai pengelolaan data sumber daya manusia untuk

mencari permasalahan yang terjadi dan kemudian diselesaikan oleh suatu sistem
pengelolaan data barang yang terkomputerisasi.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data tentang pengelolaan

data barang. Semua proses pengumpulan data diperoleh melalui tiga metode yaitu
wawancara, observasi dan studi pustaka.

1. Wawancara
Wawancara yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah wawancara per-
sonal. Wawancara dilaksanakan secara langsung kepada bagian general af-
fair pada PT. Andesta Mandiri Indonesia pada tanggal 23 September 2018.
Wawancara ini berguna untuk medapatkan data yang diperlukan dalam per-
ancangan dan pembuatan sistem. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
tentang alur proses Material Request, database barang, Stok opname dan
masalah yang dihadapi dalam proses pengelolaan data-data barang.

2. Observasi
Observasi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan
sistem. Penulis melakukan pengumpulan data melalui cara observasi lang-
sung di tempat penelitian. PT. Andesta Mandiri Indonesia menjadi studi
kasus penelitian yang penulis lakukan. Kegiatan observasi yang dilakukan
meliputi pengambilan data-data Material Request, data-data area barang dan
data Stok Opname. Maka dari observasi ini didapatkanlah gambaran tentang
permasalahan yang akan diteliti.

3. Studi Pustaka
Ditahap pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penulis mencar-
i referensi-referensi yang berkaitan dengan topik penelitian tugas akhir ini.
Sumber rujukan yang dijadikan studi pustaka adalah buku-buku dan jurnal
yang berkaitan dengan penelitian serta data sekunder yang didapat dari PT.
Andesta Mandiri Indonesia.

3.3 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode

waterfall. Metode waterfall adalah model pengembangan sistem informasi yang
sistematik dan sekuensi. Tools yang digunakan dalam perancangan sistem adalah
diagram Unified model Language (UML) untuk mengambarkan proses dan aliran
data yang akan di rancang, dan menggunakan microsoft visio sebagai tools untuk
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merancang diagram UML. noteped++ digunakan untuk mendesain aplikasi, Xampp
Server v.3.3.2 sebagai webserver Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Metode waterfall (Sasmito, 2017)

3.3.1 Requirements analysis and definition
Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan

pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesi-
fikasi sistem.

1. Analisa sistem yang sedang berjalan
Sistem yang digunakan wajib dipahami dalam melakukan penelitian, untuk
memahami sistem yang sedang berjalan harus memahami proses bisnis pada
PT.AMI, untuk mengidentifikasi masalah dapat menggunakan PIECES. Hal
yang harus dipahami dalam analisa sistem yang sedang berjalan adalah:
(a) Proses Bisnis
(b) Analisis Kebutuhan Menggunakan PIECES
(c) Identifikasi Masalah

2. Analisa sistem usulan
Analisa sistem usulan adalah tahap yang akan dikerjakan setelah memahami
dan mengerjakan proses bisnis PT.AMI, analisa PIECES dan identifikasi
masalah, sistem usulan pada penelitian ini adalah Inventory Management
dan Order Management dimana dua modul ini dijelaskan pada BAB II.

3.3.2 System and software design
Setelah melakukan fase Requirements analysis and definition, didapat data-

data yang dibutuhkan untuk merancang sistem. Fase ini mengartikan solusi alter-
natif dan memilih solusi terbaik. Selanjutnya membuat desain proses dan desain pe-
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mograman. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengetahui masalah utama, memban-
gun dasar arsitektur, menetapkan rencana proyek, mendapatkan gambaran umum
kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama dari sistem. Alat yang digunakan
dalam pemodelan sistem adalah UML dan menggunakan microsoft Visio sebagai
tools pembuatan rancangan diagram. Pada fase ini dibuat beberapa perancangan
berupa desain sistem, desain database, struktur menu dan desain interface. Berikut
ini merupakan tahapan-tahapan membuat perancangan sistem, yaitu:

1. Desain Sistem
(a) Use Case Diagram

Tahap ini penulis mencoba mempelajari kebutuhan sistem dan menge-
tahui sistem yang berjalan.

(b) Activity Diagram
Activity diagram mengambarkan sebuah alur kerja dari satu aktifitas ke
aktifitas lain. Tahap menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai
use case berinteraksi.

(c) Sequence Diagram
Penulis mengambarkan bagaimana interaksi objek yang diatur dalam
suatu urutan waktu. Penulis mengamati tahap demi tahap yang bi-
asanya terjadi untuk menghasilkan sesuatu didalam use case.

(d) Class Diagram
Class diagram digunakan untuk membuat perancangan basis data ber-
orientasi objek, perancangan database, dan lengkap setiap class di-
dalam model desain dari suatu sistem.

2. Desain Database
Class diagram digunakan untuk membuat basis data berorientasi objek dan
perancangan database.

3. Struktur Menu
Tahap ini penulis mengambaran struktur menu yang akan menjadi fitur-ritur
utama pada sistem.

4. Desain Interface
Tahap ini peneliti merancangan antar muka Graphic User Interface (GUI).
Tools yang digunakan untuk merancangan desain interface adalah Balsamiq
Mockops.

3.3.3 Implementation and unit testing
Pada Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai

serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa
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setiap unit memenuhi spesifikasinya.
1. Analisa kebutuhan

Kebutuhan akan pengembangan sistem atau perbaikan akan sistem yang
berlaku akan mutlak diperlukan ini sebagai imbas dari perkembangan
teknologi yang terus maju dan berkembang, untuk mengimbanginya maka
diperlukan pengembangan sistem yang berkelanjutan sesuai teknologi yang
Up To Date. Kebutuhankebutuhan akan sistem yang akan dibuat ditetapkan
melalui konsultasi dengan pengguna sistem dan kemudian mendefinisikan-
nya secara rinci agar didapat spesifikasi sistem. Berdasarkan analisa yang
dilakukan, maka penulis membagi menjadi beberapa kebutuhan yaitu:
(a) Kebutuhan admin
(b) Kebutuhan user
(c) Kebutuhan Hadware
(d) Kebutuhan Software

2. Implementasi Database
3. Implemetasi System

3.3.4 Integration and system testing
Pada Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji seba-

gai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan
perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan
ke customer. Pada fase ini pengujian sistem menggunakan blackbox testing dan
user acceptance test (UAT).
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